
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر 

جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام کلیه فعالیت های 

بازرگانی و تجــاری مجاز داخلی و خارجی، واردات و صادرات انواع 

کاال و خدمات مجاز، شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با 

کلیه سازمانها، نهادها و وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و خصوصی 

و نیز اشخاص حقیقی مجاز، اعم از داخلی و خارجی، اخذ و اعطای 

نمایندگــی کلیه اشــخاص حقیقی و حقوقی در داخــل و خارج از 

کشــور و ایجاد شــعبه در داخل و یا خارج از کشــور و مشارکت با 

کلیه مؤسسات و شرکتهای مجاز تولیدی، بازرگانی، خدماتی، فنی و 

مهندسی، آموزشی و دانش بنیان، انجام خدمات مشاوره ای، مدیریت 

پیمان، خدمات مهندســی و نرم افزاری، طرح ریزی و ســازماندهی 

بنگاه ها، اســتفاده از تسهیالت مالی و اعتباری بانک ها و مؤسسات 

اعتباری، اخذ وام و تســهیالت از بانک ها و مؤسسات و مراکز مالی 

و اعتباری دولتی و خصوصی و داخلی و خارجی، گشــایش اســناد 

اعتباری برای کلیه فعالیتهای مرتبط با موضوع شرکت. در صورت 

لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت 

به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران- شهرســتان تهران- بخش 

مرکزی- شــهر تهران- سعادت آباد- خیابان شــکوفان 2- بلوار 

دریا- پالک 225 - طبقه اول- کد پســتی 1998915314 سرمایه 

شــخصیت حقوقی: مبلغ 10000000 ریال منقسم به 1000 سهم 

10000 ریالی می باشد تعداد 1000 سهم آن با نام عادی می باشد و 

مبلغ 3500000 ریال طی گواهی بانکی شماره 96/894 ص / 202 

مورخ 1396/10/10 بانک پاسارگاد شعبه بلوار خوردین واریز گردیده 

و الباقی در تعهد ســهامداران می باشد. اولین مدیران: آقای محمد 

حیدری به شماره ملی 0047541350 و به سمت مدیرعامل به مدت 

2 سال آقای کسری صادقی زاده به شماره ملی 0451624807 و به 

سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سید هادی آهوئی به 

شماره ملی 5139756463 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به 

مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 

از قبیل چک، ســفته، برات، قراردادها و عقود اســالمی با امضای 

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق 

عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره 

منفرداً همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: 

طبق اساســنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حمید احمدی به 

شماره ملی 0052754073 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک 

سال مالی حسابرسی فاطر به شماره ملی 10100188574 به سمت 

بازرس اصلی به مدت یک ســال مالی روزنامه کثیراالنتشار کیهان 

جهت درج آگهی های شــرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 

مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

تأسیس شرکت سهامی خاص اندیشه سازان نگین مهر در تاریخ 1396/10/30 
به شماره ثبت 521813 به شناسه ملی 14007363866

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران 

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1396/12/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب 

ســود و زیان ســال مالی منتهی به 96/9/30 به تصویب 

رسید.

موسســه حسابرسی مفید راهبر به ســمت بازرس قانونی 

شرکت انتخاب گردید. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت 

درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره به 

مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت کشت و 

صنعت زرین خوشه اراک ش.م 10780054589 و شرکت 

توســعه و تجهیز معــادن امــداد ش.م 14005180436 

و شــرکت کشــت و صنعــت فتــح نصر کرمــان ش.م 

.10630104509

آگهی تغییرات شرکت معدن فرآور امداد 
سهامی خاص به شماره ثبت 368045 

و شناسه ملی 10320172100

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی مزایده عمومی 
یک مرحله ای

شرح در صفحه۵

واگذاری محل و مدیریت داروخانه های 
بیمارستان های بلوک 2 و 3 

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/10/18 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: به موضوع شرکت عبارات »ادغام شرکت 

در سایر شرکت ها و یا ادغام سایر شرکت ها در شرکت« الحاق گردید 

و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح شد. ماده 12 اساسنامه شرکت 

تغییر و به شرح زیر اصالح گردید: ماده -12 تغییرات سرمایه شرکت: 

سرمایه شــرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید)اعم از ادغام 

با ســایر اشــخاص حقوقی( و یا از طریق باال بردن مبلغ اسمی سهام 

موجود افزایش داد. تادیه مبلغ اســمی جدیــد به یکی از طریق زیر 

امکان پذیر اســت: پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام تبدیل مطالبات 

حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید انتقال سود تقسیم نشده 

یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش ســهام جدید به ســرمایه 

شرکت ادغام سایر اشخاص حقوقی در شرکت تبصره: انتقال اندوخته 

قانونی به ســرمایه ممنوع است. ماده 39 اساسنامه شرکت تغییر و به 

شرح زیر اصالح گردید: ماده -39 وظایف و اختیارات مجمع عمومی 

فوق العاده: هرگونه تغییر در مفاد اساســنامه یا میزان سرمایه شرکت 

یا انحالل شــرکت یا ادغام سایر شرکت ها در شرکت یا ادغام شرکت 

در ســایر شــرکت ها منحصرا در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده 

می باشــد. ماده 51 اساســنامه به شــرح زیر اصالح گردید: عبارت 

»ترهین اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول به نفع اشخاص ثالث 

بابت هرگونه تسهیالت اعم از بانکی و غیربانکی« به اختیارات هیئت 

مدیره در ماده 51 اساســنامه الحاق گردید. »بنــد 3« از اختیارات 

هیئت مدیره در ماده 51 اساسنامه حذف گردید. ماده 76 اساسنامه 

شــرکت تغییر و به شرح زیر اصالح گردید: ماده -76 موارد انحالل و 

ادغام شــرکت: شرکت در موارد زیر منحل می شود: در مواردی که بر 

اثر زیان های وارده حداقل نصف ســرمایه شرکت از میان  برود هیئت 

مدیره مکلف اســت طبق ماده 141 الیحه اصالح قســمتی از قانون 

تجارت بالفاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان ســهام را دعوت 

نماید تا موضوع انحالل یا بقای شرکت را مورد شور و رای قرار دهد. 

هرگاه مجمع مزبور رای به انحالل شرکت ندهد باید در همان جلسه 

و با رعایت مفاد ماده 15 اساســنامه حاضر سرمایه شرکت را به مبلغ 

ســرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیئت مدیره شرکت به 

دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید یا مجمعی که دعوت 

می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می تواند 

انحالل شرکت را از دادگاه صالحیت دار درخواست کند. در موارد زیر: 

الف- وقتی که شــرکت موضوعی را که برای آن تشــکیل شده است 

انجام داده باشد یا انجام آن غیرممکن شده باشد. ب- در صورتی که 

شــرکت برای مدت معین تشــکیل گردیده و آن مدت مقتضی شده 

باشــد مگر اینکه مــدت قبل از انقضاء تمدید گــردد. ج- در صورت 

ورشکســتگی د- در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان 

ســهام به هر علتی رای به انحالل شرکت بدهد. ه - در صورت صدور 

حکم قطعی دادگاه با تصویب مجمــع عمومی فوق العاده و با رعایت 

تشریفات قانونی شرکت می تواند با اشخاص حقوقی دیگر ادغام گردد. 

تبصره: متعاقب تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تصویب انحالل یا 

ادغام مراتب باید در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد.

آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی مهرگان شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 236036 و شناسه ملی 10102769594

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره مــورخ 1396/5/24 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسنعلی لطفعلی زاده به شماره 

ملی 2296643825 به نمایندگی از شرکت بازرسی مهندسی و 

کنترل کیفیت سنجش گستر دانا به شناسه ملی 10102384287 

به ســمت رئیس هیئت مدیره آقای محسن رحمانی به شماره 

ملــی 6209879586 بــه نمایندگی از شــرکت حمل و نقل 

آزادگان ســهامی خاص به شناســه ملی 10101259330 به 

سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسین کریمی به شماره 

ملــی 1970562791 به نمایندگی از شــرکت ناصرین وحید 

سهامی خاص شناســه ملی 10102255011 به مدیرعامل و 

عضو هیئت مدیره آقای عباس شــریفی مالسرائی به شماره 

ملی 0051735253 به نمایندگی از شرکت خدماتی تحقیقاتی 

ساتر سبز به شناسه ملی 10102262391 به سمت عضو هیئت 

مدیره آقای کوروش مکوندی به شــماره ملی 1971343171 

به نمایندگی از شــرکت گروه طلیعه سبز جهان سهامی خاص 

شناسه ملی 10102853650 به سمت عضو هیئت مدیره تعیین 

شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک 

سفته برات قراردادها و عقود اسالمی با امضاء ثابت مدیرعامل 

و مدیر مالی آقای محمد حکیمی به همراه یکی از اعضاء هیئت 

مدیره همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با 

امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 

آگهی تغییرات شرکت مهندسی آماد بهینه ساز سهامی خاص
 به شماره ثبت 183003 و شناسه ملی 10102251738

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای(
مناقصه گزار: واحد اجرایی موسســه عمران ساحل )کارگاه بندر 

خدماتی و صادراتی تمبک(
موضوع مناقصه: عملیات اجرای شمع های درجا

مهلت مناقصه: از تاریخ 1397/2/30 لغایت 1397/3/7 )نه روز(
تاریخ تحویل پاکت: 1397/3/9 و تاریخ بازگشایی پاکت 1397/3/12

مدت قرارداد: شش ماه شمسی از شروع قرارداد
مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: 220/000/000 ریال )دویســت و بیست 

میلیون ریال(
بصورت ضمانتنامه بانکی به نفع دستگاه مناقصه گزار )ضمانت نامه های صادره 
توســط موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران هستند مورد پذیرش می باشد(، و یا واریز وجه نقد
- این موسسه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

- سایر اطالعات وجزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.
ـ هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه:
بوشهر - شهرستان کنگان - روبروی سایت دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس - موسسه عمران ساحل کارگاه بندر خدماتی وصادراتی تمبک - امور 

قراردادها - آقای مهندس علوی - آقای مهندس عبداله زاده
تلفن: 09171041836-09387646۵47-07731378702-۵ 
تهران - تهران پارس بزرگراه شهید عباس دوران )اسبدوانی( میدان شهید مهتمدی 

جنب قرارگاه سازندگی قرب نوح)ع( - معاونت فنی موسسه عمران ساحل

شرکت فراخواننده: شرکت برق منطقه ای اصفهان

آگهی فراخوان های ارزیابی کیفی شماره 970/6001 و 970/6002
وزارت نیرو)شماره 200971188000008 و 200971188000009 در سامانه ستاد(

شرکت برق منطقه ای اصفهان

نحوه دریافت اســتعالم های ارزیابی کیفی: کلیه مراحل برگــزاری فراخوان های ارزیابی 
کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا تهیه لیست کوتاه، با مراجعه به »سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد(« به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. 
)اطالعات تماس »ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد(« جهت انجام 
مراحل عضویت در ســامانه و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی )توکن(: مرکز 
تماس: 41934-021، دفتر ثبت نام: 88969737 و 8۵193768-021 تماس با 

کارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداری روزهای کاری با شماره 031-36277687(
مهلت دریافت استعالم های ارزیابی کیفی: از ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 97/2/30 

لغایت ساعت 16 روز پنج شنبه مورخ 97/3/10
مهلت و محل تحویل استعالم های ارزیابی کیفی: نسخه الکترونیکی کلیه مدارک و 
مستندات اســتعالم ارزیابی کیفی بایستی حداکثر تا ساعت 9 صبح روز یک شنبه مورخ 97/3/27 

در »ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( بارگذاری و نسخه فیزیکی آن در موعد مذکور 
به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه ای اصفهان تحویل گردد.

شــرایط فراخوان های ارزیابی:  1- پس از بررسی اســناد و مدارک واصله فراخوان ها در 
چهارچوب ضوابط و مقررات از شــرکت های واجد شــرایط برای دریافت اسناد و مدارک مناقصه 
دعوت به عمل خواهد آمد. 2- شــرکت برق منطقه ای اصفهان می تواند تا 2 ســال آینده از نتایج 
این فراخوان ها جهت اجرای پروژه های مشــابه استفاده نماید. 3- سایر شرایط و اطالعات مربوط 

به فراخوان ها در استعالم ارزیابی کیفی، موجود می باشد. 
ضمنا می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید. 

 www.setadiran.ir
www.tavanir.org.ir

www.erec.co.ir
http://iets.mporg.ir

با مصرف بهینه برق روشنایی را به دیگران هدیه دهیم. شناسه آگهی: 175921

شرایط و الزامات ورود به فراخوانموضوع فراخوانشماره فراخوان

970/6001
ارزیابی توان تامین، نصب، تست و راه اندازی اقالم سخت افزاری 
و تجهیزات شبکه مورد نیاز جهت ایجاد زیرساخت مناسب برای 
اجرای سامانه مرکز پایش فازوری شرکت برق منطقه ای اصفهان

متقاضیان بایستی گواهی نامه صالحیت صادره از شورای عالی انفورماتیک را با حداقل رتبه 5 در سه 
رشته از رشته های زیر ارائه نمایند:

Main Frame  ارائه و پشتیبانی سخت افزاری *
* تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری

* ارائه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری و یا بسته های نرم افزاری حامل محتوا
* شبکه داده های رایانه ای مخابراتی

* خدمات پشتیبانی 

ارزیابی کیفی توان تأمین رله های حفاظتی مربوط به پروژه توسعه 970/6002
----------------21 بی  پست های منطقه کاشان 

نوبت اول

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان

سال هفتادو ششم   شماره 21910   تکشماره 10000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( یک شنبه 30 اردیبهشت 1397   4 رمضان 1439    20 مه 2018

صفحه2

يادداشت میهمان
خبر ويژه

تضمینهاییکه
بایدبدهند!

ماله کشی به سبک کارگزاران
بازهم با آمریکا مذاکره کنیم!

میدان امام حسین)ع( میزبان روزه داران تهرانی
با محفل قرآن و سفره افطار

اعالم نتایج قطعی انتخابات پارلمانی عراق

صدر در صدر ماند
عبادی شاید نخست وزیر بماند

تعداد تلفات آمریکا در مدارس
از تلفات در میادین جنگ بیشتر شد!

گزارش خبری تحلیلی کیهان

»مقررات بازدارنده« اروپا
کاله گشاد دیگری برای ایران

* خطــر بیکاری هزاران صیاد چابهاری به دلیل واردات 
بی رویه ماهی تن.

* رئیس انجمن صنفی گاوداران: دامدار داخلی حمایت 
نشود مجبور به واردات ماست و پنیر می شویم.
* ساعت کار نانوایی ها در ماه رمضان اعالم شد.

*  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: اجناس تا 40 درصد 
گران شده ولی دولت می گوید بازار تحت کنترل است!

 *  موافقــت بانک مرکزی با اســتمهال خــط اعتباری 
مسکن مهر.

صفحه۴

نایب رئیس کمیسیون انرژی مطرح کرد

زیان25میلیارددالریکشورازتصمیموزارتنفت
درعقدقراردادباتوتال

صفحه2

صفحه۳

* هر چند ائتالف »مقتدا صدر« با کسب 54 کرسی، رتبه اول را در پارلمان 
عراق دارد، ولی او شخصاً نمی تواند نخست وزیر شود، چون کاندیدای مجلس 

نبوده است.
* براساس واقعیت های سیاسی و چینش ائتالف ها در پارلمان، مقتدا صدر 

باید به نخست وزیری »هادی عامری« یا »حیدر عبادی« رضایت بدهد.

* 56 زخمــی و یک شــهید در تظاهــرات وفاداری به 
شهدای غزه.

* انفجارهای پی در پی در استادیوم جالل آباد افغانستان؛ 
 تکفیری هــا ده هــا غیرنظامــی را بــه خــاک و خون 

کشیدند.

* آغاز دور تازه بازداشت ها در عربستان.
* آل سعود  این بار مخالفان اسرائیل را بازداشت می کند.

* جمع آوری کارتن خواب های لندن همزمان با ازدواج 
نوه ملکه انگلیس.

صفحه آخر

 در گفت وگوی کیهان با تیم اندرسون مطرح شد

نقضعهدعادتغربیهاست
ریشهدشمنیآمریکاباایران،اقتدارمنطقهایآناست

یادبود شهید»شریف طبع قنوتی«

شیخ چریک 
مسیح 
خرمشهر

صفحه۸

* در صورتی که ائتالف های پیروز 
بر ســر انتخاب نخست وزیر دچار 
اختالف شوند، این احتمال وجود 
دارد که بر سر نخست وزیری عمار 

حکیم با هم مصالحه کنند.
* براساس قانون اساسی عراق، پست 
نخســت وزیری به شــیعیان، ریاست 
جمهوری به کردها و ریاست پارلمان 
به اهل سنت می رسد.      صفحه آخر

* واشنگتن پست: تعداد افرادی که طی سال 2018 در مدارس آمریکا کشته شده اند، بیشتر از نظامیان آمریکایی 
کشته شده در جنگ است.

* طی روزهای اخیر بر اثر 16 حادثه در مدارس آمریکا، 29 دانش آموز جان باخته اند، ولی طی همین مدت برای 
نظامیان آمریکایی در جهان، 7حادثه رخ داده و 13 نظامی کشته شده اند.

* این آمارها نشان می دهد که مدارس آمریکا خطرناک تر از میدان های جنگ است!
* جمعه گذشته 10 دانش آموز بر اثر تیراندازی در مدرسه ای در ایالت تگزاس به قتل رسیده اند.        صفحه آخر

* در حالی که اروپایی ها ســعی دارند »مقررات بازدارنده« را 
به عنوان تضمین برجام به ایران قالب کنند، شواهد و دالیل 
متقن حاکی اســت این حرکت در واقع کالهی گشاد با هدف 
نگه داشتن ایران در برجام بدون تامین شدن منافع اقتصادی 

تهران است. 
* این قانون، در ســطح تئوری، به شرکت ها اجازه می دهد از 
اجرای قوانین تحریمی آمریکا خودداری کنند و یا جرائم صادر 

شده در دادگاه های آمریکایی را به رسمیت نمی شناسد.
* در عمل با گذشت 22 ســال از تصویب این قانون و تغییر 
جدی ماهیت تحریم های آمریکا و ســاز و کار آنها، این قانون 

هیچ کارایی خاصی نخواهد داشت.
* خروج شرکت های اروپایی طی یکی دو روز اخیر از ایران و 
بی توجهی آنها به قانون مزبور، بیانگر میزان کارایی »مقررات 

بازدارنده« است!
* روز جمعه، شرکت فرانسوی »اینژی«، »دی زی بانک« آلمان 
و  شرکت »پی جی نیگ« لهســتان اعالم کردند فعالیت های 

خود در ایران را تعلیق خواهند کرد.
* اسپوتنیک به نقل از یک کارشناس اروپایی: اروپا در عرصه 
سیاسی آدم کوتوله است.                                              صفحه2


